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نند،  کهمین طوری که فقه و انحاء فقه را تعلم و تعلیم می     

صیل        سایر ابعاد اسالم را هم باید تح سایر موارد اسالم را و 

بکنند و باید تدریس بکنند و اشخخصاا اردندر را بار بیاورند 

 تا مردم را ارشاد و هدایت کنند. 

 حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه(

 

 

 

 

 

تصصصی شدن پیش برود، خوشبصتانه اآلن     حودر باید به سمت  

کارهایی شخخدر و اادامات مقدماتی انمام فرفته اسخخت اما باید  

 جدیت بیشتری بشود.

 ای) مدظله العالی(امام خامنه
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  ارحمن  ارحیممالّل سمب 

 مقدمه

که هر یک  هاطلبد این رشتههایی از علوم اسالمی هستند که نیاز امروز جامعه، توسعه و تقویت آنها را می  تخصصی، شاخه   های رشته  

اندیش علمی حوزه و حوزویان دارند هم پای علم اصاایو و ممتاز فقه همواره مورد توجه عاامان جام های ای دیرین در تالشساااهقه

 تکثر علوم و انبوه شبهات و نیازها قاهو انکار نیست. اند. در عصر حاضر،ها هودهحوزه

اهلل رت آیتحض  و رهبر معظم انقالب سره( )قدسهر این اساس و ها توجه هه تأکیدات هنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی   

سااال اساات که  14مراج  معظم و زعمای حوزه و نیز ها همت شااورای عاای و مدیریت حوزه هیش از  و ها عنایت (ااعاای ظله دام)ایخامنه

شته  شته          ههای تخصصی در حوزه پاگرفت   ر شمند در ر شگرانی ارز سان و پژوه شمند و مدر ضالیی اندی ای متعدد علوم هتا هه ترهیت ف

سالمی هپردازد  شری  در عرصه های مختلف فر   .ا سازان حوزوی را        نیازمندیهای جامعه ه سئواین و تصمیم  هنگی اجتماعی وسیاسی م

هرانگیخت تا در راستای ایجاد و توسعه نظام مند رشته ها و واحدهای آموزشی تخصصی درختواره رشته ها و گرایشهای تخصصی               

 مرحله اجرا هگذارند.شته و گرایش را هه تصویب رسانده و هه ر  044حوزه دانشی و هیش از  21حوزه های دانشی علوم اسالمی در 

 

 

 معاونت آموزش - اهی علمیهمرکز مدرییت حوزه            

 مدرییت سنجش و پذریش            

 0011اسفند             
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 اصطالحاتتعاریف و 
  سه عالی حوزوی ست که عهده  واحد: مدر سطوح عاای)  دارحوزوی ا شته  و (1،3ترهیت طلبه در  صول وگرایش های خارج دریکی از ر های فقه وا

صول    شی فقه وا شورای گسترش حوزه    می حوزه دان شد در موارد خاص ها مجوز  سه عاای حو ها تواند اواین مقط  از مقاط  می زویهای علمیه، مدر

 تحصیلی حوزوی را اجرا کند.

 صی   مركز ص شی را ها یک یا       که است  آموزشی  واحد :تخ های تهرش  وارهچند گرایش مرهوطه از درختیک یاچند رشته تخصصی از یک حوزه دان

 ..کندمی حوزوی ارائه

   مرهوطه از درختواره های دو یا چند رشته تخصصی از دو یا چند حوزه دانشی را ها گرایش      که است  آموزشی  واحد :عالی حوزوی آموزش مؤسسه

 سسه  ؤسیس یک یا چند مرکز تخصصی ذیو م   علمیه امکان تأهای درموارد خاص ها مجوز شورای گسترش حوزه   .کندمی حوزوی ارائههای رشته 

 .آموزش عاای حوزوی وجود دارد

 ها اخذها حوزوی که هرکدام از آن مهارتی و...، تبلیغی فرهنگی، آموزشی پژوهشیهای هه مجموع حداقو سه واحد از واحد: عالی حوزوی مجتمع 

 شوند.می واحد اداره الزم و ها حفظ هویت خود، تحت عنوان یک مدیریتهای مجوز

 :فردی اساات که طی مراحو قانونی در یکی از واحدهای آموزشاای تخصااصاای پذیرفته شااده و ثبت نام نهایی نموده اساات و ملزم هه      دانش پژوه

 هاشد.می گذراندن دروس مشخص شده و انجام سایر مراحو تحصیلی و قوانین آن واحد آموزشی

 فارغ التحصیلی ازسطوح حوزوی  : 

 .ضمن داشتن شرط اخذ مدرک سطح دو مطاهق ضواهط، اتمام دروس متداول این مقط : 1سطح -2

 .اتمام دروس متداول این مقط  ضمن داشتن شرایط اخذ مدرک سطح سه مطا هق ضواهط: 3سطح -2

شتن    علمی دروس خارج فقه و اصول و های گذراندن موفق مصاحبه : 0سطح  -3 شرایط اخذ مدرک سطح   اتمام دروس متداول این مقط  ضمن دا

 چهار مطاهق ضواهط.

 :تخصصیهای آشنایی با نظام آموزشی رشته
  های علمیه ارائه در واحدهای آموزشی تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش حوزه      0و سطح  3، سطح 1های تخصصی در سه مقط  سطح    رشته

 گردد.می

   های ساای است و ارزش هر درس ها تعداد ساعت    نیم -درسی  –مبتنی هر نظام ساعتی  هه صورت حضوری و   های تخصصی   نظام آموزشی در رشته

 پژوه در یک درس هه همان درس محدود است.شود و قبوای یا عدم قبوای دانشهرگزاری آن درس سنجیده می

   دو هفته هرای امتحانات است که هر اساس    هفته آموزشی و  21و حداکثر  20سال شامو حداقو   سال هوده و هر نیم هر سال تحصیلی مرکب از دو نیم

 گردد.های علمیه تنظیم میتقویم آموزشی ساالنه حوزه

 و سال نیم 8نامه حداکثر ، هدون احتساب پایان3های تخصصی سطحسال و در رشتهنیم 9حداکثر  1سطح های تخصصی طول مدت تحصیو در رشته

 هاشد.می سالدوازده نیم 0در سطح 

 :نامثبت  شرایط
  :شرایط عمومی

 هاشد:های علمیه ضروری میی حوزهتخصص یهادر رشته ویتحص انیمتقاضدارا هودن شرایط ذیو هرای 

 ایران؛ اسالمی جمهوری مقدس نظام و مطلقه فقیه والیت هه عملی ااتزام اعتقاد و .1

 ، روحی ا روانی و اخالقی؛2جسمی هرخورداری از سالمت .2

 .باشدباشند، بر عهده مدیریت استانی مربوطه میمی گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش افرادی که دارای مشکل جسمیتصمیم: هتبصر
 تخصصی مورد تقاضا؛  داشتن انگیزه و استعداد مناسب هرای ادامه تحصیو در رشته .3

                                                           
های روحی ضعف شدید چشم، تاالسمی ماژور، هموفیلی و هرگونه بیماری جسمی )نقص یا قطع عضو( یا بیماری 2و  1هایی هم چون سرطان، هپاتیت، ایدز، صرع، پیوند اعضاء، دیابت نوع . بیماری1

 باشند.های خاصی هستند که مانع پذیرش میو روانی شدید از جمله بیماری
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 های علمیه؛داشتن پرونده فعال تحصیلی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه .4

 های تخصصی حوزوی و واحدهای آموزشی رسمی غیرحوزوی؛تحصیو همزمان در رشتهنداشتن  .5

 ؛نده تحصیلی فعال در هلند مدتداشتن پرو .6

سفیران و انتقال رسمی پرونده خود هه هلند مدت تا پایان نیم  1: طالب مشغول هه تحصیو در دوره سفیران هدایت مشروط هه تکمیو سطح تبصره

 ثبت نام هستندسال اول تحصیلی مجاز هه 

 اتمام سطح تحصیلی قبلی؛ .7

بر  یمبن تعهدهستند با ارائه  3در سطح  نامهپایان نیکه مشغول به تدو یتخصص یهارشته 4در سطح  لیتحص ی: آن دسته از طالب متقاض1تبصره 
 هستند.نام ثبتمجاز به  یلیدوم تحصسال نیمنامه و دفاع از آن تا آغاز  انیپا نیاتمام تدو

 گردد. می یاو منتف رشیپذ ،یلیدوم تحصسال نیممدارک داوطلب تا آغاز سطح و یا  لیدر صورت عدم تکم :2تبصره
اند نموده لیرا تکم یحوزو التیاز تحص 11پایه  یو شفاه یکتب امتحاناتکه های تخصصی افراد متقاضی سطح چهار رشته رشیثبت نام و پذ :3 تبصره

معاونت  یمدارج علم تیریارشد توسط مد یمقطع کارشناس یرساله علم دییرا دارند به شرط تأ یارشد از وزارت آموزش عال یو مدرک کارشناس
 .باشدنام میمجار به ثبت آموزش

 )در سطح چهار(؛ تیتلبس دائم هه اباس روحان .8

 و پذیرش و کسب امتیاز الزم در آن؛شرکت و قبوای در مراح .9

 ؛مدیریت استان و واحد آموزشیقبول شرائط اختصاصی  .11

 :اختصاصی شرایط
 هاشد:ضروری می اسالمی مشاورهرشته ( ره)خمینی امام تخصصی مرکزدر ویتحص انیمتقاضدارا هودن شرایط ذیو هرای 

 ؛می هاشدآزمون ورودی دارای  3سطح   ره اسالمیمشاورشته 

 حضوری هصورت 48/40/2042 چهارشنبه آزمون تاریخ

 آزمون:مناه  

 (ره)خمینی امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات ،(ره)یزدی مصباح اهلل آیت مرحوم ،(مشکات)1ج قرآن در اخالق  -2

 ساواالن انتشارات گنجی، حمزه دکتر عمومی، روانشناسی -1

 فکر کتاب انتشارات آهادی، شفی  عبداهلل دکتر ،(هااینی مصاحبه) مشاوره فنون و ها روش -3

 فرایند كلی پذیرش
 گیرد: پذیرش داوطلبان ورود هه واحدهای آموزشی تخصصی طی مراحو ذیو انجام می 

 نام؛ثبت

 آزمون کتبی؛

 مصاحبه علمی.

 ناممرحله اول: ثبت

  شانی  سنجش و پذیرش حوزه از طریق سایت   25/41/2042  تا  12/21/2044 تاریخاز ثبت نام انجام   paziresh.ismc.irهای علمیه هه ن

 خواهد پذیرفت. 

 را هرای   ودخاسکن شده    عکسقبو از مراجعه هه سایت مذکور،   انی که پنو شخصی آنان در سامانه پیشخوان حوزه فاقد عکس است الزم است         داوطلب

 .آماده نماید هارگذاری در سامانه

 و واحد آموزشیانتخاب رشته 

           نتخاب مدارک مرهوطه و ا داوطلب در هنگام ثبت نام می تواند مطاهق ضاااواهط تعریف شاااده در این دفترچه نسااابت هه تکمیو فرمها و هارگذاری

 .محو( اقدام نماید-)رشته حداکثر سه

https://paziresh.ismc.ir/
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 کز انتخاهی، خود مراجعه نمایند.اتعریف شده هه مرهندی زمانتوانند جهت انجام مصاحبه و پیگیری مراحو هعدی پذیرش در می داوطلبان 

 مصاحبه علمیآزمون ورودی و مرحله دوم و سوم: 

 ست در    ننام کنثبت شرائط الزم ا صاحبه هه واحد        هندی زماندگان واجد  شی جهت انجام م سوی واحد آموز شده از  شده    اعالم  شی انتخاب  آموز

 مراجعه نمایند؛

  صاحبه شته  م صاحبه در تمامی ر صی    »ها، در دو محور م ص شته   ) «تخ سب ها هر ر صاحبه عمومی   »و (ها توجه هه مناه  متنا شامو اطالع «م ات )

 گردد.می توانمندی و...( انجام پژوهشی، -علمیهای عمومی، مسائو اخالقی، فعاایت

  شرکت و گردد؛ که توسط مرکز هرگزار می الزم است در آزمون ورودی کتبی  عالوه هر مصاحبه علمی   0سطح   مراکز تخصصی   متقاضیان ورود هه 

 حداقو امتیاز الزم را کسب نمایند.

 در صورت تشخیص گروه علمی خود، مجاز به اخذ آزمون کتبی از داوطلبان معرفی شده هستند. 3و  2واحدهای آموزشی سطوح  تبصره:
  آزمون در هازه زمانی تعریف شده توسط واحدهای آموزشی خواهد شد.زمان هرگزاری 

  است. اازامیدرصد از امتیاز آزمون و مصاحبه توسط متقاضی  14کسب حداقو 

     تیجه آن را ناقدام نموده و  از متقاضیان  انجام مصاحبه امتیازات و  ،هررسی شرائط   انجام شده، نسبت هه  ریزی هرنامهواحدهای آموزشی تخصصی طبق

 .در سامانه پذیرش ثبت نمایندجهت انجام سایر مراحو 

 در واحدهای آموزشی  پذیرش نهایی
               صی و فقهی ص سطوح عاای  خارج و مراکز تخ صیلی فعال در معاونت  شتن پرونده تح ستان قم منوط هه دا شی ا پذیرش نهائی در واحدهای آموز

 مدیریت استان قم هاشد.

  صورت همزمان در   می یا فقهینام در یک واحد آموزشی تخصصی     ثبتتکمیو نهائی تنها مجاز هه  شدگان پذیرفته شند و امکان پذیرش هه  چند  ها

 وجود ندارد.و یا چند رشته  واحد آموزشی

      ست هرای نهائی کردن ثبت نام، از طری سبت هه پذیرش داوطلب، داوطلب موظف ا شی انتخاهی ن نام سامانه ثبت  قپس از ثبت نظر مثبت واحد آموز

 خود هنماید.های اقدام هه تأیید نهایی یکی از انتخاب

 خود را مطاهق ضواهط ویرایش نماید.های تعریف شده انتخابهندی زمانتواند در می نام، داوطلبقبو از نهایی شدن ثبت 

 ست.پذیر اتنها توسط مدیریت استان مرهوطه امکاننام امکان ویرایش توسط واحد آموزشی یا داوطلب وجود ندارد و ایی شدن ثبتپس از نه 

  شده      عدم مراجعه شده   ،در موعد مقررهه واحد آموزشی تخصصی پذیرفته  صراف از پذیرش تلقی  سایر مقررات افراد واجد   هه منزاه ان و ها رعایت 

 شوند.می شرایط جایگزین

 

 

 

 

 تذكرات نهایی
 ا مبذول نمایند:موارد ذیو دقت الزم ر نام نسبت ههالزم است داوطلبان گرامی در زمان ثبت 

 ثبت نام خود را در همان روزهای اول انجام دهند. گرددمی هه داوطلبان گرامی توصیه 

  ،در حضااور و ها تأیید  الزم اساات تمامی مراحو ثبت نام در صااورت مراجعه هه کافی نت و یا واحدهای آموزشاای تخصااصاای جهت انجام ثبت نام

 و مغایر ها ضواهط فوق ااذکر، هر عهده داوطلب خواهد هود. هدیهی است که مسئوایت انتخاب اشتباهداوطلب صورت گیرد. 

      هوده است، پذیرش وی اغو و عواقب ناشی از آن هر عهده خود داوطلب و   نامه آییندر صورتی که مشخص گردد فرد پذیرش شده فاقد شرایط این

 واحد آموزشی تخصصی پذیرنده خواهد هود.
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 2042-2041سال تحصیلی  تخصصیتقویم پذیرش مراکز 

 مالحظات تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان

12/21/2011 ثبت نام  21/11/2012   

 و اجرا توسط واحد آموزشیریزی برنامه – 4مختص به سطح  * * آزمون

 توسط واحد آموزشی برگزار کننده آزمون * * اعالم نتایج آزمون

21/12/2012 مصاحبه  از طریق تماس یا مراجعه به واحدهای آموزشی انتخاب شده در سامانه * 

12/11/2012 تایید نهایی داوطلب  11/11/2012  
تعیین تکلیف نهایی متقاضی نسبت به یکی از واحدهای آموزشی موافق از طریق 

 ویرایش و تکمیل ثبت نام -مراجعه به سامانه پذیرش

 

 

 حوزوی استانها: مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی
 تلفن و فکس نام مرکز تخصصی شهرستان استان ردیف

 13032222130 آموزش عالی حوزوی اصفهان اصفهان اصفهان 2
 13032213110 مرکز تخصصی عالمه مجلسی)ره( اصفهان اصفهان 1
 10202253213 موسسه آموزش عالی حوزوی امام حسن عسکری)ع( آمل مازندران 1
 14031453111 مرکز تخصصی ولیعصر)عج( بناب آذربایجان شرقی 0
 14033304430 مرکز تخصصی عالمه امینی)ره( تبریز آذربایجان شرقی 1
 12033431203 مرکز تخصصی امام هادی)ع( تهران تهران 6
 120211291431 مرکز تخصصی عالم آل محمد)ع( تهران تهران 7
 12033153443 الحسن)ع(موسسه آموزش عالی حوزوی قاسم بن  تهران تهران 8
 12335233133 مرکز تخصصی بیان وحی دامغان سمنان 9
 11032233212 موسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی)ره( شیراز فارس 21
 12333621301 مرکز تخصصی عالمه رفیعی )ره( قزوین قزوین 22
 10132421005 مرکز تخصصی ولیعصر)عج( گرگان گلستان 21

 

 مؤسسات آموزش عالی حوزوی استان قم: مراكز تخصصی و

 تلفن و فکس نام مرکز تخصصی ردیف

 31113620 مرکز تخصصی امام خامنه ای)دامت برکاته( 2 

 31013212 مرکز تخصصی امام خمینی)ره()مشاوره اسالمی( 1 
 31333621 مرکز تخصصی امامت اهل بیت)ع( 1 
 31133545 مرکز تخصصی ائمه اطهار)ع( 0 
 32613120 مرکز تخصصی آل یاسین 1 
 32204210 مرکز تخصصی تبلیغ 6 
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 تلفن و فکس نام مرکز تخصصی ردیف

 31133524 مرکز تخصصی تربیت مدرس 7 
 31141312 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن 8 
 31131310 مرکز تخصصی حضرت مهدی)عج( )مهدویت( 9 
 31013203 مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی 21 
 31341111 )اخالق اسالمی(مرکز تخصصی دارالهدی  22 
 31336116 مرکز تخصصی دین پژوهی علوی 21 
 31335111 مرکز تخصصی شیعه شناسی 21 
 31340023 مرکز تخصصی صادقین)ع( 20 
 32233223 مرکز تخصصی علوم حدیث 21 
 31134124 مرکز تخصصی علی بن ابی طالب)ع( 26 
 31123130 مرکز تخصصی فلسفه اسالمی 27 

 32300311 مرکز تخصصی کالم اسالمی)امام صادق)ع(( 28 
 32606133 مرکز تخصصی مدیریت اسالمی 29 
 32235100 مرکز تخصصی مذاهب اسالمی 11 
 32220231 مرکز تخصصی مطالعات اسالمی 12 
 32222140 مرکز تخصصی معارف اهل بیت 11 

 31340660 مرکز تخصصی موعود 11
 31142524 البالغهمرکز تخصصی نهج  10
 31126336 موسسه آموزش عالی حوزوی اسرا 11
 32212661 موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا )ع( 16
 31332424 موسسه آموزش عالی حوزوی خاتم النبیین)ص( 17

 

 


